Referat styremøte NVK
DATO:
Tilstede:

Neste ledere
Neste styremøter

22.5. 2012
kl 20.00 på skype
Pål Andersen PA, Harriet Wiggen HW, Robert
Brenden RB, Rune Fossum RF, Øystein Eriksen
ØE, Marie Houge MH ,Bente Holm BH , Unn
Johannessen UJ
Meldt forfall Kai Rune Johannesen
Nr 4 Avlsråd Nr 5 Sponsor nr 6 Årboka
21.8 30.10 20.11 11.12 fysisk møte

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:

Godkjenne forrige referat

Godkjent

Alle

Styresak

Sak fra Vestfold/Telemark ordstyrersaken:
Styret har mottatt brev fra Vestf/Telemark
ordstyrersaken. Styret tar brevet til etterretning og
konkluderer med at det ikke bringer nye momenter i
saken. Styret står fast ved sitt vedtak.

Alle

UTFØRT:

Saker til FKF RS
Sakene fra NVK har kommet inn på ordinær
saksliste.
RB er på valg som vararepr. RB og PA deltar. UJ
melder på til Ellen D.
Landssamlingen Trøndelag: Mange deltagere
påmeldt på samlingen og alt skal være i rute.
Søknad fra Trøndelag på distriktstiltak innvilget med
kr 15.000 med begrunnelse at distriktet har mange
aktiviteter på planen. Støtte gis til fase 2, Etablering
av treningsavtale Brøttum og kursmateriale

Avlsrådet

Nye lover og vedtekter i NVK, fremdrift ikke satt.
Halekupering Ikke behandlet. KRJ følger dette opp i
samarbeid med NWK og NBK.

KRJ

IT

Nettsiden har fått mer plass og ser meget bra ut.
MH lager en art hvor NVK takker for frivillige bidrag
til Årboka 2010. Takker annonsørene for bidragene
for annonser. At vi har problemer med å få skrevet
ferdig kritikkene for 2011 og trenger flere
kritikkskrivere,
Nye savlstiltak som AR legger på nett skal sendes
styret føst for godkjenning før de publiseres.

MH

Jaktrådet

Trippelprøven.
Hjerkin blir hovedkvarter. Bente sender ut
dommerinvitasjoner
NM vinter – RB redegjorde for betaling av leid hus,
konklusjonen her er at det er levert et komplett riktig
regnskap.
Status
Medlemstall fortsatt lavere enn i fjor. 1446 totalt
NKK sender ut nye purringer til de som ikke har

RB-ØE

Regnskap
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betalt kontingenten.

Årboka 2011

10 gratismedlemmer er registret inn, dette gjelder
nye valpekjøper som oppdrettere melder inn,
godkjent tiltak fra RS 12.
Vi ber nå alle distriktene bistå med annonser til
årboken, antall annonser fra distriktene bør
speile størrelsen på distriktet.
Det er forventet 1 til 5 annonser pr distrikt.
Dette vil redusere kostnaden på årboka
betydelig.

RF

Kritikkene er ikke ferdig skrevet og det er sendt ut
purring til skrivere som ikke er ferdig. Det henstilles
til og sluttføre dette arbeidet slik at vi klarer og lever
årboka ut innen høsten.

KRJ

Jubileumsbok

Kjell jobber med å ferdigstille boka.

Kjell Larsen

Fuglehunden

HW følger oppneste leder med AR. Bilder som skal
HW
inn i FH må være på minst 2 mgb. Artikkel med Årets
hund kommer i neste nr.

NMK fyller 40 år og Kjell Larssen representerer
EVT:
NVK.Bente ordner gave
Innkommet post:
NKK Høring om haklekupering - til info
FKF Kvalitetssikring jaktprøver – til info
FKF Påmelding FKF RS sendt påmelding pr mail
Hans Keuper 29/4 4/5 18/5 til info
NKK Oppnevning av medlemmer til NKK`s jakthundkomite til info
NKK Hundens dag 2012 til info
NKK Raseforvaltning til info
Agenda RU til info
FKF Årsberetning til info
FKF Innkalling RS 2012 til info
NKK Valg i forbinSVK gjeldende fuglehundtrdelse medNKK`s ordinære RS til info
NKk Avtale NKk SKK gjeldende fuglehundtrening til info
NKK Protokoll fra møte i NKK jakthundkomite til info
For NVK
Unn Johannessen
sekr
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